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 %26جنيه / سهم | + 1.00شراء س.م.  – 2020لسنة  الرابعالربع 

 بإنخفاض ايرادات المقاوالت  اتأثر – 2020 من الربع الرابع  في %11.2 تتراجع الصعيد العامة للمقاوالت أرباح

  

 

شهرالثالثة على صعيد نتائج  التشييد والمقاوالت  القطاع / الصناعة 
 
 :2020 )الربع الرابع( ا

 الخسارة صافي  ت حيث بلغ % 11.2بنسبة  خسارةصافي الفي  تراجع سجلت الشركة  
مليون جنيه خالل الفترة   3.09-خسارة  مليون جنيه مقابل 2.75- خالل الربع الرابع 

 . 2019المقارنة من 
مليون جنيه، مقابل    193.31في الربع الرابع حيث بلغت اإليرادات    المبيعات  انخفضت 

 . % 18.6سنوي  انخفاضمليون جنيه في الربع المقارن بمعدل  237.40
مليون   3.66مليون جنيه مقابل  1.19حيث بلغ  % 67.6بنسبة  مجمل الربح انخفض  

 . في فترة المقارنةجنيه 

 : 2020نتائج اعمال العام المالي 

ظهرت القوائم المالية المجمعة  
 
في نهاية العام المالي   الصعيد العامة للمقاوالتا

رباحارتفاع  2020
 
 . %75.5بنسبة   صافي ال

رباحا  حققت   
 
رباح   ، مقابل2020مليون جنيه خالل العام المالي    75.99بلغت    ا

 
ا

 .2019جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي  مليون 43.30بلغت 
 837.74  جنيه، مقابل  ونملي  830.36الشركة خالل العام إلى    مبيعاتانخفضت   

ومع    على اساس سنوي.  %0.9  انخفاض.بنسبة  2019جنيه في العام المقارن    ونملي
 . %53" بنسبة  نشاط محطات الخلطذلك ارتفع" 

دارية ارتفعت  مليون  34.78حيث بلغت  %15بنسبة  المصروفات العمومية والإ
 . 2019جنيه في  مليون 30.24جنيه مقابل 

جنيه   ونملي  105.48ليسجل    2020سنويا خالل    %60بنسبة    مجمل الربحارتفع   
 .2019جنيه في العام  ونملي  65.63مقابل 

 UEGC كود السهم 

 761,915,221 عدد االسهم

 761,915,221 رأس المال 

 604,198,770 رأس المال السوقي 

 %40.75 التداول الحر 

   

 0.79 اخر سعر 

 1.21 اسبوع  52 -اعلى سعر 

 0.33 اسبوع  52 -اقل سعر

 %54.3 عائد السعر منذ سنة

 %5.8- السنة عائد السعر منذ أول 

   

 0.10 شهر  12ربحية السهم أخر 

 1.19 القيمة الدفترية اخر ربع

 7.95 مضاعف الربحية 

 0.67 مضاعف القيمة الدفترية 

 -- عائد التوزيعات

  

 

رباح حققت الشركة ان حيثحيادية نعتقد بان النتائج 
 
خالل  انخفاض طفيف في ال

وحاليا  .%76ارتفاع بنسبة  2020العام المالي  الرغم من تحقيق على الربع الرابع
 الشركة . ايراداتسوف ترفع من مشروعات حيوية عدة  اسند لها

 

  نتائج حيادية

 | محلل مالي  جهاد ابوهشيمة



 

 

  الرابع:نتائج الربع 

 الفصليالتغير   2020  -  3الربع   التغير السنوي 2019  -  4الربع   2020  -  4الربع   البند
العام المالي 

2020 

العام المقارن 
2019 

 التغير السنوي

 % 0.9- 837.74 830.36 % 33.7 144.61 % 18.6- 237.40 193.31 المبيعات )بالمليون(

 % 60.7 65.63 105.48 % 86.8- 9.03 % 67.6- 3.66 1.19 مجمل الربح

 نقطة موئية  4.87 %7.8 % 12.7 موئيةنقطة    5.63- %6.2 نقطة موئية  0.93- %1.5 %0.6 هامش مجمل الربح

 % 75.5 43.30 75.99 --  10.39 % 11.2- 3.09- 2.75- صافي الربح/الخسارة

 نقطة موئية  3.98 %5.2 %9.2 --  %7.2 نقطة موئية  0.12- % 1.3- % 1.4- هامش صافي الربح

رباح:
 
لى تراجع ال دت اإ

 
 العوامل التى ا

علي عكس العام المالي كامال حيث حقق ارتفاع  .%11.2بنسبة تراجع خسائر الشركة  2020عام  منالرابع للربع تعكس النتائج المالية  
رباح بنسبة 

 
 . %75.5في صافي اال

تي  
 
داريةالمصروفات العمومية ارتفاع في ، و%19انخفاض اإليرادات بنسبة  بسببفي الربع الرابع  تحقيق الخسائريا بشكل كبير  والإ

مليون جنيه من   3.55مليون جنيه مقابل  16.03حيث بلغت  %353حيث ارتفعت المصروفات بنسبة  2020خالل الربع الرابع من 
  .2019نفس الفترة المقارنة من 

 ، طبقا إلفصاح الشركة. 2020مليار جنيه بنهاية العام المالي  1.06تبلغ اجمالي العقود في الشركة قيمة  
سعار الحالية وندعم سعر مستهدف عند ن 

 
عادة شراء السهم عند مستويات ال عن  %26جنيه للسهم باحتمال ارتفاع  1.00وصي باإ

طلقتنا توصيتنا في التقرير الستراتيجي بالشراء عندما كان السعر 
 
 0.83سعر السوق. وكان السهم وصل الى المستهدف بعد ان ا

 .2020جنيه في بداية فبراير 

 ستجدات الشركة:ماخر  

نه بمدينة المياه لتنقية محطة إلنشاء مقاولة مشروع إسناد تم إنه 
 
قصر. ا

 
لف 17 قدرها إنتاجية بسعة المحطة تنفيذ سيتم اال

 
  مكعب  متر ا

 . جنيه مليون 270 تقديرية وبقيمة يوميا  
عمال على حصلت شركة، إنهاال قالت 

 
ن مليون 200 بنحو الجديدة قنا مدينة بمشروع إضافية ا

 
 390 يصبح المشروع حجم إجمالي جنيه. ا

 .جنيه مليون
قصر  بمدينة  للشركة  جديد  مقاولة  مشروع  اسناد  تم  شركة، إنهال  قالت 

 
ن  اال

 
 مليون   400  نحو  تبلغ  الجديد  للمشروع  التقديرية  القيمة  الجديدة. ا

 .جنيه

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 األوراق   بيع  أو  شراء  عرض  يعتبر  ال  كما  ،  بيع  أو  شراءب  توصية  ذا التقريربه  ُيقصد  ال.  للجمهور  المتاحة  المعلومات  إلى  التقرير  هذا  يستند
 أنها يعتقد مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة المالية

  هذا   استخدام  عن  الناتجة  األضرار  أو  الخسائر  عن  مسؤولية  أو  قانونية  مسؤولية  شركة بريميير أية  تتحمل  ال.  هانشر  وقت  في  موثوق فيها
 .مسبق إشعار دون التقرير  هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير يحق. محتوياته أو المنشور

  أو   القارئ  يكن  لم  إذا  ،  المقصودين  المستقبلين  إلى  فقط  نقلها  ُيقصد  معلومات  على (  المالحق  جميع  ذلك  في  بما)  البحثي  التقرير  هذا  يحتوي
 بأي  االحتفاظ  دون   البحثي  التقرير  هذا  ويجب مسح  ،   الفور  على  بريميير  إخطار  يرجى  ،  المقصود  المتلقي  هو  البحثي  التقرير  لهذا  المتلقي

 شخص  أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح غير االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء
 .تماًما محظور المقصود المتلقي بخالف

( الشركات  أو)  الشركة  حول  نظرهم  وجهات  أن  التقرير  هذا  في  المذكورة(  الشركات  أو)  الشركة   يغطون  الذين  األبحاث  محللو/محلل  يؤكدو
 . بدقة عنها التعبير  تم المالية وأوراقهم
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